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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020- PMCN 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO 

ERRATA 002/2020 

 A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, torna público, para 

conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará as seguintes alterações e 

ampliações no Edital do Processo Seletivo Simplificado n°001/2020-PMCN. 

 

1. Alterações nas vagas e atribuições disponíveis para Nível Superior:  

1.1. Acrescenta-se ao Anexo I as seguintes vagas, com as devidas especificações:  

QUADRO DE VAGAS, LOCAL DA LOTAÇÃO, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA, NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

 

Cargo/função Local da 
lotação 

Quantidade 
de vagas 

Vencimento 
base mensal 
R$ 

Jornada de 
trabalho – 
horas 
semanais 

Nível de 
escolaridade e 
requisitos 

ZONA URBANA 

Fisioterapeuta HOSPITAL 
MUNICIPAL – 
SEDE DO 
MUNICÍPIO 

 
 

01 
 

 
 
3.000,00 
 
 

 
 
40 horas 

Certificado de 
conclusão do 
ensino superior 
em fisioterapia 
expedido por 
IES reconhecida 
pelo MEC + 
registro do 
conselho 

  

1.2. Altera o Anexo VI do presente edital para acrescentar o seguinte cargo e atribuição: 

 

Fisioterapeuta: Atividades a serem desenvolvidas nas unidades de saúde do município na zona 

urbana e/ou na zona rural, com prestação de assistência fisioterápica a doentes e acidentados; 

avaliar nível das disfunções físico-funcionais de doentes e acidentados; planejar e executar a 

terapêutica fisioterápica nos pacientes; proceder à reavaliação sistemática dos pacientes em 

tratamento; programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para 
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correção de desvios posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares; integrar-

se a equipe de saúde; e desenvolve outras atividades inerentes ou correlatas ao cargo. 

 

 

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos 

os efeitos legais, sendo publicado no Mural e no site da Prefeitura. 

 

Cumaru do Norte - PA, 10 de janeiro de 2020. 

 

Cleusa Gonçalves Vieira Temponi 

Prefeita Municipal 


